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RELATÓRIO 

Trata-se de Incidente de Uniformização de Jurisprudência suscitado 
pelo INSS, em face de acórdão prolatado pela 2ª Câmara de Julgamento, que 
ratificando decisão anterior da 15ª Junta de Recursos, deferiu o pedido de 
enquadramento especial por categoria profissional, no código 2.4.2 do decreto 
83.080/79, como Tratorista, sem apresentação de formulários, apenas com 
registro anotado em CTPS, não tendo, contudo, concedido o benefício por falta 
de tempo de contribuição. 

Em suas razões, a Autarquia alega que a decisão desconsiderou o 
conteúdo normativo do artigo 58, § 1°, da Lei 8.213/91; artigo 68, § 2°, do 
Decreto 3.048/99 e artigo 3° do decreto 53.831/64. 

O Incidente foi admitido, sendo-me distribuído para análise como 
Relatora do Conselho Pleno. 

Estes, são os fatos. 
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EMENTA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO. Pedido de Uniformização de Jurisprudência. Enquadramento 
por categoria profissional. Dispensabilidade de formulário. 

Conforme visto, trata-se de Pedido de Uniformização de Jurisprudência, 
formulado pelo INSS, em face de acórdão da 2ª Câmara de Julgamento, o qual 
manteve a decisão da 15ª Junta de Recursos de enquadrar período especial por 
categoria profissional sem apresentação de formulário. 

Acerca da Uniformização de Jurisprudência, rege o art. 64 da Portaria 
548/2011: 

Art. 64. O Pedido de Uniformização de Jurisprudência poderá ser 
requerido em casos concretos, pelas partes do processo, dirigido ao Presidente do 
respectivo órgão julgador, nas seguintes hipóteses: 

I - quando houver divergência na interpretação em matéria de direito entre 
acórdãos de Câmaras de Julgamento do CRPS, em sede de recurso especial, ou 
entre estes e resoluções do Conselho Pleno; ou 

li - quando houver divergência na interpretação em matéria de direito entre 
acórdãos de Juntas de Recursos do CRPS, nas hipóteses de alçada exclusiva 
previstas no artigo 18 deste Regimento, ou entre estes e Resoluções do Conselho 
Pleno. 

Considerando que o debate sobre a possibilidade de enquadramento por 
categoria profissional, está limitado aos decretos 53.831/64 e 83.080/79, 
entendo que a controvérsia deve ser travada mediante as normas que regem o 
assunto. 

O Instituto alega desconsideração do conteúdo normativo dos artigos 58, 
§ 1°, da Lei 8.213/91; artigo 68, § 2°, do Decreto 3.048/99 e artigo 3º do decreto ~ 
53.831/64, explanados a seguir: -qJ 
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Lei 8.213191, Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e 
biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física 
considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o 
artigo anterior será definida pelo Poder Executivo. (Redação dada pela Lei nº 
9.528, de 1997) 

§ 1° A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes 
nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com 
base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por 
médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da 
legislação trabalhista. 

Decreto 53. 831164, Art. 3°: A concessão do benefício de que trata êste 
decreto, dependerá de comprovação pelo segurado, efetuado na forma prescrita 
pelo art. 60, do Regulamento Geral da Previdência Social, perante o Instituto de 
Aposentadoria e Pensões a que Estiver filiado do tempo de trabalho permanente 
e habitualmente prestado no serviço ou serviços, considerados insalubres, 
perigosos ou penosos, durante o prazo mínimo fixado. 

Decreto 3. 048199: Art. 68, § 2° : A comprovação da efetiva exposição do 
segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário denominado perfil 
profissiográfico previdenciário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do 
Seguro Social, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo 
técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou 
engenheiro de segurança do trabalho. 

A divergência se demonstra pela leitura de acórdãos proferidos pelas 1 ª 
Câmara de Julgamento e 1 ª Composição Adjunta da 2ª Câmara de Julgamento, 
acostados aos autos, quais sejam NB 154.901.780-0, 162.945.969-8, 
159.377.785-7, 164.176.382-2, onde foram negados os enquadramentos ali 
solicitados, exatamente em face de não apresentação de formulários. 

Por relevante, o próprio INSS alega em seu pedido que a lei não contém 
palavras ou termos inúteis, se o legislador fez inserir o condicionante da 
apresentação de formulário para a comprovação de efetiva exposição aos 
agentes nocivos, é porque entendeu pela sua necessidade. 

Ora, a Autarquia tem razão em sua alegação, contudo, em todos os ~ 
normativos citados, entende-se que a obrigatoriedade de apresentação de qJ 
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formulários é essencial para comprovar exposição a agentes nocivos, o que não 
se vê no caso em tela, uma vez que o pedido de enquadramento é por categoria 
profissional e não por exposição a agentes. 

Aqueles, sim, devem ser efetivamente comprovados, quantitativa e 
qualitativamente e demonstrada a sua habitualidade e permanência. 

Acerca do enquadramento por categoria profissional, contudo, não há 
que se falar em comprovação de agentes e sim, comprovação de atividade. 

Válido é fazer uma retrospectiva no que tange ao enquadramento em 
questão: 

O artigo 31 da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960, foi a primeiro 
dispositivo legal a disciplinar a aposentadoria especial, prevendo o 
enquadramento da atividade como especial por categoria profissional em razão 
da presunção de insalubridade, periculosidade ou característica penosa da 
atividade. 

Foi regulamentado pelo Decreto nº 53.831, de 25 de março de 1964, o 
qual, além de apresentar o rol de atividade que possibilitavam o enquadramento 
como atividade especial, trouxe a baila a possibilidade de enquadramento da 
atividade como especial em razão da exposição a agentes agressivos, exigindo, 
em ambos as hipóteses, o tempo de trabalho habitual e permanente prestado no 
serviço considerado insalubre, perigoso ou penoso. 

Art. 31. A aposentadoria especial será concedida ao segurado que, 
contando no mínimo 50 (cinqüenta) anos de idade e 15 (quinze) anos de 
contribuições tenha trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e 
cinco) anos pelo menos, conforme a atividade profissional, em serviços, que, 
para êsse efeito, forem considerados penosos, insalubres ou perigosos, por 
Decreto do Poder Executivo. 

Nesse ponto, importante observar que o artigo 31 da Lei nº 3.807, de 26 
de agosto de 1960, apenas dispôs genericamente sobre a concessão de 
aposentadoria especial exercesse atividade profissional, em serviços, que, para 
esse efeito, forem considerados penosos, insalubres ou perigosos por Decreto 
do Poder Executivo, sendo que o Decreto nº 53.831/64 exigiu a habitualidade e L
permanência do exercício da atividade e apresentou o rol de profissões e ~ 
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agentes agressivos que possibilitavam o enquadramento da atividade como 
especial. 

Art. 2° Para os efeitos da concessão da Aposentadoria Especial, 
serão considerados serviços insalubres, perigosos ou penosos, os 
constantes do Quadro anexo em que se estabelece também a 
correspondência com os prazos referidos no art. 31 da citada Lei. 

Vale ressaltar que o referido Anexo, dividiu a possibilidade de 
enquadramento por exposição a agente e por atividade. 

O artigo 60 do Decreto nº 83.080, de 24 de janeiro de 1979, nos mesmos 
termos dos dispositivos acima estudados, possibilitou o enquadramento da 
atividade especial em razão do exercício de atividade profissional específica ou 
exposição a agentes agressivos de forma habitual e permanente durante o 
exercício da atividade, apresentando o rol de profissões e agentes agressivos 
que possibilitavam o enquadramento da atividade como especial: 

Art. 60. A aposentadoria especial é devida ao segurado que, contando no 
mínimo 60 (sessenta) contribuições mensais, tenha trabalhado em atividade 
profissionais perigosas, insalubres ou penosas, desde que: 

I - a atividade conste dos quadros que acompanham este Regulamento, 
como Anexos I e li; 

li - o tempo de trabalho, conforme os mencionados quadros, seja no 
mínimo de 15 (quinze}, 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos. 

§ 1° Considera-se tempo de trabalho, para os efeitos deste 
artigo: (Alterado pelo Decreto nº 87.374 - DE 8 DE JULHO DE 1982 - DOU 
DE 9107182 - Republicação) 

a) o período ou períodos correspondentes a trabalho permanente e 
habitualmente prestado em atividades constantes dos Quadros a que se refere 
este artigo, contados também os períodos em que o segurado tenha estado em 
gozo de benefício por incapacidade decorrente do exercício atividades; (Alterado 
pelo Decreto nº 87.374 - DE 8 DE JULHO DE 1982 - DOU DE 9107182 -
Republicação) 

b) o período ou períodos em que o trabalhador integrante de categoria 
profissional incluída nos Quadros a que se refere este artigo se licenciar do 
emprego ou atividade, para exercer cargos de administração ou representação ~ 
sindical. (Alterado pelo Decreto nº 87.374 - DE 8 DE JULHO DE 1982 - DOU 
OE 9107182 - Republicação) 
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§ 2° Quando o segurado tiver trabalhado em duas ou mais atividades 
penosas, insalubres ou perigosas, sem completar em qualquer delas o prazo 
mínimo que lhe corresponda para fazer jus à aposentadoria especial, ou quando 
tiver exercido alternadamente essas atividades e atividades comuns, os 
respectivos períodos serão somados, aplicada a Tabela de Conversão seguinte 
: (. . .) 

E também no Anexo do referido Decreto, houve a divisão de 
possibilidade de enquadramento por exposição a agentes nocivos e por 
categoria profissional, sendo o Anexo li intitulado: Classificação das Atividades 
Profissionais segundo os Grupos Profissionais. 

A nova redação dada ao artigo 57 da Lei nº 8.213/91 pela Lei nº 
9.032/95 passou a exigir a efetiva comprovação da exposição ao agente 
agressivo, afastando, assim, o enquadramento da atividade especial por 
categoria profissional anteriormente vigente: 

Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a 
carência exigida nesta lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições 
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 
20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. 

§ 1° A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta lei, 
consistirá numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário
de-benefício. 

§ 3° A concessão da aposentadoria especial dependerá de 
comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS), do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em 
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o 
período mínimo fixado. 

§ 4° O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, 
exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de 
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao 
exigido para a concessão do benefício. 

§ 5º O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam 
ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será t 
somado, após a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em 
atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência 
e Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer benefício. 
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§ 6° É vedado ao segurado aposentado, nos termos deste artigo, 
continuar no exercício de atividade ou operações que o sujeitem aos agentes 
nocivos constantes da relação referida no art. 58 desta lei. 

Já no art. 70, §1°, do Decreto 3.048/99, fica definido que a comprovação 
de tempo especial obedecerá a legislação em vigor na época da prestação: 

§ 1 o A caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob 
condições especiais obedecerá ao disposto na legislação em vigor na época da 
prestação do serviço. (Incluído pelo Decreto nº 4. 827, de 2003) 

A Consolidação dos Atos Normativos Sobre 
Benefícios - CANSB, documento compilado pelo próprio INSS, em seu Capítulo 
IV, pg.1 O, item 2.3.1.2., dispensa a apresentação de formulário para algumas 
categorias, estando, nestas, inclusas a categoria de tratorista. 

Vale citar a 
CANSB associada ao artigo 70 do RPS/Decreto nº 3.048/99, pois, no caso 
de atividade especial, a legislação a ser considerada é aquela vigente 
na época da prestação dos serviços pelo trabalhador. 

2.3.1. 2 - Fica dispensada a apresentação do modelo DISES.BE-5235: 

a) para as atividades enquadradas no código 2. 5. 5 do Anexo Ili deste 
volume (Decreto nº 53.831164) e no código 2.5.8 do Anexo li (Decreto nº 
83.080179), desde que as anotações da CPICTPS não deixem margem a 
dúvidas quanto à categoria profissional do segurado e o ramo de atividade da 
empresa; 

b) no caso de motorista de coletivo ou motorista de caminhão de carga 
(código 2.4.2, Anexo li), se essas atividades estiverem expressamente 
declaradas, com esses títulos, na CP!CTPS do segurado; 

c) no caso de médicos e enfermeiros com mais de 50 (cinqüenta) anos 
de idade (código 2.1.3-Anexo Ili), quer sejam empregados ou trabalhadores 
autônomos, desde que devidamente comprovado o exercício dessas atividades. t 

Lembrando que o tratorista foi equiparado e enquadrado no mesmo 
código 2.4.2 nesta mesma CANSB, em seu Anexo IV. 
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Entende-se clara, portanto, a distinção entre os enquadramentos 
possíveis, sendo a comprovação de exposição devida aqueles por agentes 
nocivos. 

Para o enquadramento por categoria profissional, resta clara a 
presunção de exposição de que o exercício de determinadas atividades 
profissionais expunha o segurado a situações de risco, perigo ou insalubridade, 
que possibilitava o enquadramento. 

Na obra Curso de Direito Previdenciário, 16ª edição, Fábio Zambitte 
lbrahim, No Capítulo - Aposentadoria Especial, reza o seguinte: 

( .. . )"A Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, não trouxe grandes mudanças, 
sendo somente com o advento da Lei 9.032, de 28 de abril de 1995, que se viu a 
moralização do benefício, que passou a ser concedido mediante critérios 
técnicos. 

O atual regramento legal deste benefício foi basicamente delineado 
pela Lei 9.032/95, que excluiu o direito de diversas categorias 
profissionais, cujos trabalhadores, pelo simples fato de a ela pertencerem, 
aposentavam-se de modo precoce. 

Era comum, por exemplo, um engenheiro de minas, mesmo que nunca 
entrasse em uma mina, aposentar-se após poucos anos de serviço. Atualmente, 
a categoria do trabalhador é irrelevante - o que se torna necessário é a 
comprovação da exposição permanente a agente nocivo." (grifo nosso) 

Em tal exposição, é possível notar claramente, que a ideia inicial do 
enquadramento por categoria profissional, era sim, que fosse simplesmente 
vinculado a categoria e não a comprovação de exposição a agentes nocivos. 

Nesse mesmo sentido, do direito adquirido dos segurados terem o 
enquadramento da atividade como especial nos termos da legislação vigente à 
época do exercício da atividade, bem como no sentido de que o enquadramento 
da atividade como especial por categoria profissional perdurou até a publicação 
da Lei nº 9.032/95, fato que ocorria com base na presunção legal de exposição 
aos agentes nocivos à saúde pelo mero enquadramento das categorias t 
profissionais previstas nos Decretos 53.831/64 e 83.080/79, entende a 
Jurisprudência já consolidada o Superior Tribunal de Justiça, como podemos ver · 
nos acórdãos colacionados a seguir: 
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PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL 
NO RECURSOESPECIAL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE 
TEMPO COMUM EM ESPECIAL.OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO TEMPUS 
REGIT ACTUM. JUROS DE MORA. LEI 11 .960/2009. 
INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL POR ARRASTAMENTO DECLARADA 
PELO STF NA ADI 4.357/DF E ADI 4.425/DF. SOBRESTAMENTO DO FEITO. 
DESNECESSIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. 
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 

1. O STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.310.034/PR, 
fixou a tese de que a configuração do tempo de serviço especial é regida pela 
legislação em vigor no momento da prestação do serviço. 

2. Somente com a edição da Lei 9.032/1995, extinguiu-se a 
possibilidade de conversão do tempo comum em especial pelo mero 
enquadramento profissional. 

3. Deve ser aplicada a lei vigente à época em que a atividade foi 
exercida em observância ao princípio do tempus regit actum. 

4. Os juros de mora corresponderão aos juros dos depósitos em 
caderneta de poupança, nos termos do artigo 1°-F da Lei 9.494/1997, com 
redação dada pela Lei 11.960/2009. Solução que resulta da declaração de 
inconstitucionalidade parcial do artigo 5° da Lei 11.960/2009, proferida na ADI 
4.357/DF e ADI 4.425/DF. 

5. A pendência de julgamento de ação em que se discute a 
constitucionalidade de lei não enseja o sobrestamento dos recursos que 
tramitam no STJ, salvo determinação expressa do STF. 

6. No que se refere à correção monetária, impõe-se o afastamento do 
artigo 1°-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, em 
razão da declaração de inconstitucionalidade quanto ao ponto, no julgamento da 
ADI 4.357. 

7. Tratando-se de benefício previdenciário, havendo lei específica, 
impõe-se a observância do artigo 41-A da Lei 8.213/1991, que determina a 
aplicação do INPC. 

8. Agravo regimental não provido. 

AgRg no REsp 1430676 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO ESPECIAL) 

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE 
JURISPRUDÊNCIA. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. 
C~NVERSÃO DE TEMPO DE S~RVIÇO ESPECIAL EM _COMUM. MÉDICO. t 
VINCULO DE EMPREGO E AUTONOMO. COMPROVAÇAO NA FORMA DA 
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LEGISLAÇÃO EM VIGOR À ÉPOCA DO EXERCÍCIO 
DA ATIVIDADE. ENQUADRAMENTO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS. 
PRESUNÇÃO LEGAL DE EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE ATÉ 
O ADVENTO DA LEI 9.032/95. INCIDENTE PROVIDO EM PARTE. 

1. Ação previdenciária na qual o requerente postula o reconhecimento 
da especialidade das atividades desempenhadas na função de médico 
(empregado e autônomo), com a consequente conversão do tempo de 
serviço especial em comum a fim de obter Certidão de Tempo de Contribuição 
para averbar no órgão público a que está atualmente vinculado. 

2. A controvérsia cinge-se à exigência, ou não, de comprovação da 
efetiva exposição aos agentes nocivos pelo médico autônomo enquadrado no 
item 2.1.3 dos anexos dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79, no período de 
1°/3/73 a 30/11 /97. 

3. Em observância ao princípio tempus regit actum, se o trabalhador 
laborou em condições especiais quando a lei em vigor o permitia, faz jus ao 
cômputo do tempo de serviço de forma mais vantajosa. 

4. O acórdão da TNU está em dissonância com a jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça que reconhece o direito ao cômputo do tempo de 
serviço especial exercido antes da Lei 9.032/95, com base na presunção legal 
de exposição aos agentes nocivos à saúde pelo mero enquadramento das 
categorias profissionais previstas nos Decretos 53.831/64 e 83.080/79, como no 
caso do médico. 

5. A partir da Lei 9.032/95, o reconhecimento do direito à conversão do 
tempo de serviço especial se dá mediante a demonstração da exposição aos 
agentes prejudiciais à saúde por meio de formulários estabelecidos pela 
autarquia até o advento do Decreto 2.172/97, que passou a exigir laudo técnico 
das condições ambientais do trabalho. 

6. Incidente de uniformização provido em parte. 
(Pet 9194 / PR PETIÇÃO 2012/0096972-7) 

Também no mesmo sentido entendem outros Tribunais: 

TRF-5 - APELREEX Apelação / Reexame Necessário REEX 200985000040480 
(TRF-5) 

Data de publicação: 31/05/2012 
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. 
CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. POSSIBILIDADE. 

INSALUBRES. PRESUNÇÃOLEGAL. CATEGORIA PROFISSIONAL. LEIS Nº . 
MECÃNICO DE REFRIGERAÇÃO. EXPOSIÇÃO A AGENTES t-
9.032 /95 E 8.213 /91 . DECRETOS Nº 1.232 /62 E 53.831 /64. LAUDO TÉCNICO. 
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PERICIA JUDICIAL. RECONHECIMENTO. 1. É pacífico, na jurisprudência o 
entendimento de que até o advento da Lei nº 9.032 /95, admite-se o 
reconhecimento do tempo de serviço especial, com base no enquadramento 
da categoria profissional do trabalhador. A partir do mencionado dispositivo legal, 
a comprovação da atividade especial passou a ser feita por intermédio dos 
formulários SB-40 e DSS-8030, nos moldes das regras então vigentes até a 
edição do Decreto nº 2.172 de 05.03.1997, que regulamentou a MP 1523 /96 
(convertida na Lei nº 9.528 /97), exigindo-se, a partir daí, a comprovação da 
atividade especial através de laudo técnico. 2. Inexistindo previsão legal até a 
edição da Lei 9.032 , de 28.04.1995, para a efetiva comprovação da exposição 
aos agentes nocivos à saúde e à integridade física do trabalhador, para 
caracterizar atividade especial, sendo inexigível a apresentação de laudo técnico 
como requisito para o reconhecimento de tempo de serviço exercido em condições 
especiais, bastaria apenas que se demonstrasse o enquadramento da atividade 
exercida dentre aquelas previstas em lei, como atividades especiais sujeitas à 
contagem diferenciada de tempo especial, segundo as regras vigentes à época da 
prestação. 3. A categoria profissional de mecânico de refrigeração se enquadra 
dentre as consideradas especiais conforme item 1.1.2 do Decreto 53.831 /64. 
Assim, diante da presunção legal, se reconhece como especial a atividade 
desempenhada pelo apelado até a edição da Lei nº 9.032 /1995 (28/04/1995). 4. 
Apesar de se verificar que nem todos os documentos estavam no processo 
administrativo, como ressaltou o INSS, não pode o autor ser prejudicado, tendo 
em vista a nocividade da atividade exercida, conforme princípio da primazia da 
realidade. 5. Ainda que se identifique existência de agentes descritos nos 
formulários e não verificados no Laudo, no caso do vínculo exercido na Empresa 
Bompreço, constata-se pelo Laudo Judicial que a atividade exercida era nociva à 
saúde, com exposição a baixos níveis de temperatura. Foram confirmados o frio, a 
eletricidade, e sujeição ao gás freon. Assim, devida é a consideração da 
especialidade do vínculo exercido a partir de 21.05.1991 em virtude do 
enquadramento nos itens item 1.1.2 do Decreto 53.831 /64 e 1.2.11 do Decreto 
83.080 /79. 6. Os honorários advocatícios foram arbitrados no percentual de 10% 
sobre o valor das prestações vencidas, estando em conformidade com o artigo 20 
, parágrafo 4° do CPC e com a súmula 111/ST J, devendo ser mantidos. 7. 
Remessa oficial e apelação do INSS não provida. Apelação do particular 
parcialmente provida. 
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Ministério do Trabalho e Previdência Social 
Conselho de Recursos da Previdência Social-CRPS 

Conselho Pleno 

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. CONVERSÃO. 
LEI Nº 9.711 /98. DECRETO Nº 3.048 /99. ENGENHEIRO QUÍMICO. 
ENQUADRAMENTO POR 
ANALOGIA. PRESUNÇÃO DE CATEGORIA PROFISSIONAL. 
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. MAJORAÇÃO. 1. A Lei 
nº 9. 711 /98 e o Regulamento Geral da Previdência Social aprovado pelo 
Decreto nº 3.048 /99 resguardam o direito adquirido de os segurados terem 
convertido o tempo de serviço especial em comum, ainda que posterior a 
28/05/1998, observada, para fins de enquadramento, a legislação vigente à 
época da prestação do serviço. 2. Até 28/04/1995 é admissível o 
reconhecimento da especialidade por categoria profissional ou por sujeição a 
agentes nocivos, aceitando-se qualquer meio de prova (exceto para ruído); a 
partir de 29-04-1995 não mais é possível o enquadramento por 
categoria profissional, devendo existir comprovação da sujeição a agentes 
nocivos por qualquer meio de prova até 05-03-1997 e, a partir de então, por 
meio de formulário embasado em laudo técnico, ou por meio de perícia técnica. 
3. É viável o enquadramento da atividade de engenheiro químico como labor 
especial por presunção de categoria profissional, nos termos da Resolução nº 
218/73 do CONFEA, por analogia às categorias de Engenheiro da Construção 
Civil, de Minas, de Metalurgia e Eletricista, as quais estão arrolados no Anexo do 
Decreto nº 53.831 /64. 4. Comprovado o exercício de atividades especiais, com 
enquadramento por presunção legal de categoria profissional, devem os 
períodos respectivos ser convertidos pelo fator 1,40 e somados aos interstícios 
já observados na órbita administrativa, o que assegura à parte autora o direito à 
majoração do seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, 
conforme opção mais vantajosa, a contar da data do requerimento 
administrativo. 

Conforme já decidido em sessão de 29/04/14, cabe ao Conselho Pleno 
analisar apenas o mérito da divergência proposta no pedido de uniformização de 
jurisprudência, abstendo-se de enfrentar o mérito do caso concreto. 

Por estas razões, entende-se que, em se tratando de enquadramento 
por categoria profissional, até 28/04/95, não deve haver exigência da 
apresentação de formulário próprio, desde que o cargo esteja devidamente f 
infirmado na CTPS ou documento equivalente e não deixa dúvida acerca do 
exercício da atividade, no caso concreto, tratorista. 
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CONCLUSÃO 

Ministério do Trabalho e Previdência Social 
Conselho de Recursos da Previdência Social-CRPS 

Conselho Pleno 

Pelo exposto, considerando as razões acima expostas, quanto a 
dispensabilidade de apresentação de formulários para enquadramento por 
categoria profissional, voto por CONHECER o Pedido de Uniformização de 
Jurisprudência, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, reconhecendo a 
possibilidade de enquadramento de tempo especial por categoria profissional sem 
apresentação de formulário. 

Brasília-DF, 23 de março de 2016 

t~cÚA~~ 
F,rnanda de Oliveira Ayres 
~ Relatora 
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Decisório 

Ministério do Trabalho e Previdência Social 
Conselho de Recursos da Previdência Social-CRPS 

Conselho Pleno 

Resolução nº 05/2016 

Vistos e relatados os presentes autos, em sessão realizada hoje, 
ACORDAM os membros do Conselho Pleno, por unanimidade, no sentido de 
CONHECER o Pedido de Uniformização de Jurisprudência, para, no mérito, 
NEGAR-LHE PROVIMENTO, de acordo com o voto da Relatora e sua 
fundamentação. 

Participaram, ainda, do presente julgamento os (as) 
Conselheiros (as): Ana Cristina Evangelista, Lívia Valéria Lino Gomes, Rita 
Goret da Silva, Maria Cecília de Araújo, Maria Madalena Silva Lima, Daniel 
Áureo Ramos, Geraldo Almir Arruda, Cleusa Vieira de Souza, Nádia Cristina 
Paulo dos Santos Paiva, Victor Machado Marini, Maria Lígia Soria, lonária 
Fernandes da Silva, Rodolfo Espinel Donadon, Eneida da Costa Alvim, Tarsila 
Otaviano da Costa. 

Brasília-DF, 23 de março de 2016 

cu 
'r'\lVVIJ.,c... ~ -0---

ernanda de Oliveira Ayres 
Relatora 
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